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Frakcijas 32 
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Sagatavotas atbildes 70 
    tajā skaitā kompetentajām institūcijām pārsūtīti iesniegumi  4 
  
Likumā noteikto atbilžu sniegšanas termiņu pārkāpuši: 
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Tematika Saņemto 
iesniegumu 

skaits 
 

I. Likumdošanas priekšlikumi 
 

35 

Budžeta un finanšu (nodokļu) jautājumi  
 

3 

Latvijas Republikas Robežsardzes asociācija izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” pārejas 
noteikumiem saistībā ar sociālo garantiju piešķiršanu Robežsardzes darbiniekiem.  
 
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” aicina rast papildu finansējumu 120 000 
eiro apmērā, lai kaut daļēji mazinātu maksas pakalpojumu īpatsvaru ambulatoro pacientu 
aprūpē un uzlabotu ārsta pieejamību pacientiem ar uroloģiskām slimībām. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli”” saistībā ar to, ka vairs nav iespējams ņemt apgādībā nestrādājošu 
vecāku. 
 

 

Juridiskie jautājumi  
 

2 

Balvu novada pašvaldības policija aicina izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, nosakot, ka pašvaldības policijas vecākie inspektori un inspektori ir 
tiesīgi izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par 
smēķēšanu neatļautās vietās. 
 
Zemnieku saimniecība “Bērzi” izsaka kritisku viedokli par Maksātnespējas likumā paredzēto 
tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanas kārtību, norādot, ka tādējādi 
atsevišķu kreditoru subjektīvo interešu dēļ tiek grauta valsts tautsaimniecība. 
 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi  
 

2 

Latvijas Folkloras biedrība izsaka viedokli par likumprojektu “Nemateriālā kultūras 
mantojuma likums”, norādot, ka nav izveidots Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma 
saraksts. 
 
Biedrība “ZELMERI PRO” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Nemateriālā kultūras 
mantojuma likums”, definējot nemateriālā kultūras mantojuma jomas, kuras minētajam 
likumam vajadzētu noregulēt. 
 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumi  
 

3 

Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz priekšlikumu likumprojektam “Grozījumi 
Imigrācijas likumā”, aicinot papildināt pantu par termiņuzturēšanās atļauju anulēšanu. 
 
Latvijas Mednieku asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Ieroču un 
speciālo līdzekļu aprites likumā”, aicinot atļaut juridiskajām personām, kas nodarbojas ar 
medību tūrisma organizēšanu vai medību šaujamieroču tirdzniecību, iznomāt medību 
šaujamieročus, kā arī atvieglot kārtību, kādā fiziskā persona nodod ieroci citai personai. 
 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi 
 

3 

Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija iebilst pret Tieslietu 
ministrijas sagatavoto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”” un norāda, ka tas neatrisinās ar maksātnespējas procesu 
saistītās problēmas.  
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus Saeimas vēlēšanu likumam, aicinot noteikt, ka partijai 
jābūt dibinātai vismaz divus gadus pirms vēlēšanām. 
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Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas jautājumi 
 

22 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi 
Konkurences likumā” un norāda, ka neatbalsta minēto likumprojektu, jo nav panākta 
vienošanās un konstruktīvs risinājums attiecībā uz Konkurences padomes pilnvarām. 
 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”, aicinot noteikt, ka pārvadātājs, kas nav 
pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma izpratnē, pērkot jaunus M2 un M3 
kategorijas transportlīdzekļus, kurus paredzēts izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanā, ņem vērā to ekspluatācijas ietekmi uz vidi un izvērtē ne tikai enerģijas patēriņu 
un oglekļa dioksīda, slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju 
apjomu, bet arī attiecīgā transportlīdzekļa dzīves cikla izmaksu ekonomisko pamatojumu.  
 
Eiropas Komunikāciju aģentūru asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Enerģijas 
dzērienu aprites likums”, norāda, ka atbalsta Latvijas Reklāmas asociācijas iebildumus pret 
enerģijas dzērienu reklāmas ierobežojumiem, kā arī uzsver, ka šādi ierobežojumi ir 
nesamērīgi un ne tikai skars Latvijas reklāmas aģentūras, bet arī būs pretrunā ar Eiropas 
Savienībā pieņemtajiem preču aprites brīvības pamatprincipiem. 
 
Biedrība “Vides aizsardzības klubs” izsaka viedokli par likumprojekta “Grozījumi Medību 
likumā” pārejas noteikumiem attiecībā uz vietām, kur atļautas medības, un norāda, ka 
vienīgā institūcija, kura būtu kompetenta izvērtēt ar medībām saistītos riskus, ir Dabas 
aizsardzības pārvalde.  
 
SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”, aicinot paredzēt pašvaldībām tiesības noteikt maksu par 
atkritumu apsaimniekošanu, kas būtu iekasējama kā pašvaldības  nodeva no visām 
pašvaldības teritorijā deklarētajām fiziskajām personām.  
 
Biedrība “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Energoefektivitātes likums”, aicinot tajā no jauna iekļaut izslēgtos terminus 
“energoefektivitātes pakalpojums”, “energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs” un 
“būtiska modernizācija”. 
 
Latvijas Energoefektivitātes asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam 
“Energoefektivitātes likums”, aicinot tajā iekļaut regulējumu par ilgtermiņa 
energoefektivitātes līgumu slēgšanu un atjaunot izslēgtos terminus “energoefektivitātes 
pakalpojums” un “energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs”. 
 
AS “Latvijas Gāze” atkārtoti aicina pagarināt likumprojekta “Grozījumi Enerģētikas likumā” 
pārejas noteikumos paredzēto termiņu, pēc kura kontroles tiesības tiks zaudētas, līdz 
2018.gada 30.jūnijam, kā arī ņemt vērā juridiskos riskus un atbildību, kas Latvijas 
Republikai būs jāuzņemas pēc šo grozījumu stāšanās spēkā. 
 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Darba devēju konfederācija sniedz 
priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Enerģētikas likumā” attiecībā uz AS “Latvijas 
Gāze” infrastruktūras atsavināšanas termiņa pagarināšanu un uzņēmuma tiesībām izvēlēties 
tā sadalīšanas modeli. 
 
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Enerģētikas likumā”, 
norādot, ka nav pamata pagarināt aizliegumu dabasgāzes patērētājiem izvēlēties 
piegādātāju kopējā sistēmā. 

 

  
II. Viedokļi  
 

44 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

18 

Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” aicina papildināt jaunās valdības darba prioritātes ar šādu 
punktu: mainīt attieksmi pret valsts un pašvaldību ceļiem, novērst šo publisko, stratēģisko 
aktīvu turpmākās vērtības samazināšanos un degradāciju, izveidot stabilu, prognozējamu, 
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ilgtspējīgu ceļu finansējuma modeli, kas nodrošinātu to aktīvu atdeves un efektivitātes 
pieaugumu un vienotu, stabilu un integrētu Latvijas transporta koridora piedāvājumu. 
 
Biedrība “Eiropas kustība Latvijā” sniedz priekšlikumus valdības deklarācijai, norādot, ka 
sevišķa uzmanība jāpievērš tautsaimniecības stiprināšanai un valsts drošībai, turklāt 
deklarācijā vajadzētu ietvert skaidru redzējumu par Eiropas Savienības nākotnes 
rīcībpolitiku.  
 
Latvijas Universitāšu asociācija sniedz priekšlikumus valdības deklarācijai, lai veicinātu 
izglītības un zinātnes attīstību, un iesaka, piemēram, veicināt ārvalstu studentu piesaisti, 
palielināt budžeta vietu skaitu valsts prioritārajos izglītības virzienos un segt studiju vietas 
bāzes izmaksas pilnā apmērā. 
 
Privātpersona ierosina veidot Ministru kabinetu, kas aptvertu 13 ministrijas: Aizsardzības, 
Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un Zinātnes, Mežsaimniecības, 
Kokapstrādes, Satiksmes, Tieslietu, Veselības, Vides aizsardzības un Lauksaimniecības 
ministrijas. 
 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka viedokli par pedagogu darba 
samaksas modeli, norādot, ka pēc jaunā modeļa ieviešanas pirmsskolas pedagogu 
atalgojuma līmenis ievērojami atšķirsies no citās izglītības pakāpēs strādājošo pedagogu 
atalgojuma līmeņa. 
 
Alojas novada iedzīvotāji aicina apturēt Alojas novada domes pieņemtos lēmumus par 
Staiceles vidusskolas reorganizāciju, Alojas un Staiceles mūzikas un mākslas skolu 
apvienošanu, kā arī steidzamības kārtā izskatīt priekšlikumu par Staiceles pilsētas un 
pagasta teritorijas pievienošanu Limbažu novadam 2017.gadā. 
 
Privātpersona pauž uzskatu, ka Latvijā ir pārāk daudz pašvaldību, to skaits nav 
proporcionāls iedzīvotāju skaitam, kā arī norāda uz valsts kapitālsabiedrībās strādājošo un 
valsts sektorā nodarbināto atalgojuma atšķirību. 
 
Privātpersona izsaka viedokli saistībā ar Līvānu novada domes atteikšanos pieņemt latgaliešu 
valodā rakstītus iesniegumus. 
 
Par situāciju valstī 13 
 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija izsaka viedokli par netaisnību un sabiedrības maldināšanu 
sakarā ar veselības nozarē strādājošo atalgojuma palielināšanu un norāda, ka tas tiek 
palielināts tikai valsts un pašvaldību ārstniecības iestāžu ārstniecības personālam. 
 
Latvijas Juristu apvienība izsaka viedokli par iespējamās SIA “Lattelekom” un SIA “Latvijas 
Mobilais telefons” apvienošanās neatbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, 
Konkurences likumam un Latvijas nacionālajām interesēm, kā arī brīdina, ka minēto 
uzņēmumu apvienošanās gadījumā Latvijas valstij zaudējumu var būt vairāk nekā ieguvumu. 
 
Biedrība “Latvijas Pensionāru federācija” izsaka viedokli par zemajām pensijām un aicina 
jauno valdību par prioritāti noteikt maznodrošināto pensionāru un invalīdu jautājumu 
risināšanu. 
 
Biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” Bauskas nodaļa “Rēta” norāda, ka ir 
jāpanāk, lai pašvaldību finansētajos bērnudārzos personāla sazināšanās valoda būtu latviešu 
valoda, visās pamatizglītojošajās skolās būtu ieviesta vienota Latvijas valsts vēstures mācību 
grāmata un tiktu pārtraukta no Maskavas ievesto un daļā skolu joprojām lietoto vēstures 
mācību palīglīdzekļu izmantošana. 
 
Privātpersonas pauž viedokli par bēgļu uzņemšanu, aicina noteikt, ka kriminālpārkāpumus 
izdarījušie bēgļi tiek deportēti, un norāda, ka bēgļus nevajadzētu izmitināt vienuviet.  
 
Privātpersonas izsaka viedokli, ka tad, ja tiek celta minimālā alga, nepieciešams celt arī 
minimālās pensijas, tāpat izsaka viedokli par demogrāfisko situāciju valstī, masveida 
emigrāciju un lauku teritoriju depopulāciju. 

 



 5 

Citi viedokļi 13 
 
Privātpersona pauž uzskatu, ka barikāžu dalībniekiem jānosaka privilēģijas, kā, piemēram, 
iespēja pensionēties divus gadus ātrāk, piemaksa pie pensijas 300 eiro apmērā, iespēja 
apmeklēt ārstu bez rindas un maksas, 50 procentu atlaide medikamentiem, komunālajiem 
maksājumiem, autotransporta nodevai, ceļu nodoklim un nekustamā īpašuma nodoklim. 
 
Privātpersona izsaka viedokli, ka marihuānas legalizācija Latvijā dotu pienesumu 
ekonomikai, kā arī palīdzētu situācijās, kad citi medikamenti nelīdz, tāpat aicina atļaut 
piekļuvi medicīniskajai marihuānai pēc ģimenes ārsta vai citu speciālistu rakstveida 
ieteikuma, atcelt sodus par marihuānas glabāšanu un lietošanu, kā arī atļaut audzēt trīs 
stādus pašu lietošanai. 
 
Privātpersonas izsaka viedokli saistībā ar pabalstu par trešo bērnu un norāda, ka nav taisnīgi 
tas, ka šis pabalsts vairs netiek maksāts pēc tam, kad bērns uzsāk studijas augstskolā un 
saņem stipendiju. 
 
Privātpersona izsaka viedokli par nabadzību, nodokļiem un dažādiem aizliegumiem, kas tieši 
ietekmē nabadzīgāko sabiedrības slāni. 

 

  
III. Sūdzības 
 

42 

Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu 
 

8 

Biedrība “Mednieku klubs Dzērve” sūdzas par Dienvidkurzemes virsmežniecības virsmežziņa 
J.Iesalnieka lēmumu atteikt tiesības medīt mežacūkas medību iecirknī, kas ir savienots ar 
tās biedram piederošu 200 hektārus lielu medību iecirkni, lai gan ir noslēgts medību tiesību 
lietošanas līgums. 
 
SIA “Etna 21” izsaka viedokli par lauku pagastu pārvaldēm, kuras vietējos saistošajos 
noteikumos norādījušas, ka pensionāriem jāpļauj lauki, citādi tiek uzlikts administratīvais 
sods. 
 
Privātpersona sūdzas par to, ka nav saņēmusi no Valsts prezidenta kancelejas atbildi uz 
saviem iesniegumiem. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas Pārdaugavas pamatskolas direktori un viņas vietnieci, jo 
viņas, iespējams, savus darba pienākumus neveic pienācīgi, pieņem darbā sev pietuvinātas 
personas un cenšas ar dažādiem līdzekļiem atbrīvoties no pašreizējiem skolas darbiniekiem. 
 
Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji sūdzas par policijas bezdarbību, kuras rezultātā māja 
palikusi bez kanalizācijas pieslēguma, jo to prettiesiski sabojājis tā zemesgabala īpašnieks, 
kurā atrodas kanalizācijas tīkli. 
 
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirkņa 
policijas darbinieku rīcību saistībā ar ceļu satiksmes negadījuma izmeklēšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes pirmā biroja 
ceturtās nodaļas inspektores T.Krivencovas spriedumu saistībā ar prettiesiska 
kriminālprocesa uzsākšanu. 
 

 

Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu 
 

18 

Privātpersona sūdzas par Jēkabpils rajona tiesas un Administratīvās tiesas Jelgavas tiesu 
nama tiesneša A.Vīksnas rīcību un norāda, ka viņš pārkāpis Administratīvā procesa likumu. 
 
Privātpersona sūdzas par Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurori 
L.Dadzīti un Rēzeknes prokuratūras virsprokuroru V.Peļņu sakarā ar lēmumu par 
kriminālprocesa uzsākšanu. 
 
Privātpersona sūdzas par Rīgas rajona tiesneses I.Bitenieces darbību un profesionālās ētikas  
pārkāpumiem kriminālprocesā. 
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Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešu I.Strodes un 
Z.Dundures rīcību un norāda, ka tiek pārkāpta Latvijas Republikas Satversme. 
 
Privātpersona sūdzas par Rēzeknes prokuratūras prokurores O.Baško rīcību un prettiesisku 
lēmumu saistībā ar privātīpašumu Rēzeknes novadā, Nagļu pagastā. 
 
Citas sūdzības 16 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par AS “Rīgas Siltums” saistībā ar fona troksni daudzdzīvokļu 
ēkas apkures mezglā. 
 
Privātpersona atkārtoti sūdzas par SIA “Krievijas hitu radio” saistībā ar valsts valodas 
lietošanas noteikumu pārkāpumiem ēterā. 
 
Privātpersona sūdzas par daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu un norāda, ka ēkai Rīgā, 
Grēcinieku ielā atslēgta ūdens padeve. 
 
Privātpersona sūdzas, ka nav saņēmusi atlīdzību par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu. 
 
Privātpersonas sūdzas par dzīves apstākļiem, pensijas samazinājumu, īpašuma 
apsaimniekošanu un ģimenes ārsti, kas neizsniedz ambulatorās medicīniskās kartes. 
 

 

  
IV. Informācijas pieprasījumi 19 
 
 

 

V. Dažādi iesniegumi 57 
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